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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

EDITAL SELEÇÃO DE BOLSISTAS - CAPES, CNPq e FAPESB 

(MESTRADO) 2019 

 

I - DAS INSCRIÇÕES 

Poderão se inscrever no processo de seleção de bolsistas, para o programa de Pós-

Graduação em Educação – Mestrado, da Universidade Estadual de Feira de Santana os 

candidatos(as) aprovados(as), por meio de seleção própria, que atendam aos critérios das 

agências de fomento FAPESB(http://www.fapesb.ba.gov.br/mestrado-academico/), CNPq 

(http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao13/) e CAPES ( 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/programa-de-demanda-social-ds) e da 

Norma 01, de 05 de Novembro de 2018 para concessão de bolsa do Programa de Pós–

graduação em Educação da UEFS  

1. As inscrições serão feitas presencialmente, mediante entrega da documentação 

solicitada, juntamente com o requerimento e a ficha de inscrição (modelo no site do 

Programa: http://www.ppge.uefs.br/) na Secretaria do Programa de Pós-Graduação 

em Educação, nos dias  13 a 17 de dezembro de 2018 (das 8:30 às 11:300h e das 

14:30h às 17:00h, nos dias 13 e 14/12 e até às 11:30 do dia 17/12/2018). A 

inscrição também poderá ser realizada por meio de procuração simples, assinada 

pelo(a) candidato(a). 

2. Não serão aceitas inscrições condicionadas à entrega posterior de quaisquer 

documentos;  

3. As inscrições serão homologadas pela Comissão de Bolsa, após a análise da 

documentação. 

 

II. DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

a) Requerimento pleiteando e justificando a necessidade da bolsa (escrita pelo/a 

próprio/a candidato/a). 

http://www.fapesb.ba.gov.br/mestrado-academico/
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b) Formulário de Inscrição para Solicitação de Bolsa de Mestrado do Programa – na 

aba Documentos no endereço: http://www.ppge.uefs.br/ 

c) Termo de compromisso declarando ciência dos critérios e atribuições para 

concessão e manutenção da bolsa de pós graduação (escrito pelo próprio 

candidato/a); 

d) Curriculum Lattes impresso do/a candidato/a; 

e) Fotocópia de comprovante de residência. 

 

III. DA SELEÇÃO  

1) Dos critérios para seleção: 

1.1. Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 

1.2. Não possuir vínculo empregatício  durante o período de vigência da bolsa, 

exceto quando comprovado o afastamento integral das atividades, 

observados os critérios específicos das respectivas agências de fomento; 

1.3. Dedicar-se em tempo integral às atividades do programa, conforme 

declaração de termo de compromisso assinado pelo/a candidato/a. 

2) A seleção será feita pela Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em 

Educação e homologada pelo Colegiado do Mestrado, obedecendo às normas de 

distribuição e classificação de bolsas.  

3) A concessão de bolsas, a partir de 2017, passou a atender primeiramente ao 

Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação (PAEC OEA/GCUB – 

edital 001/2016), com uma (1) bolsa para estudante estrangeiro(a), previamente 

selecionado(a). As demais bolsas disponíveis serão distribuídas, levando em 

consideração as normas internas do Programa. 

4)  O número de bolsas dependerá das quotas das agências de fomento para o 

Programa de Educação no ano de 2019. 

5) A Secretaria do Programa publicará a lista dos(as) candidatos(as) selecionados(as) 

e classificados(as) no dia 18 de dezembro do corrente ano, no site ppge.uefs.br e 

no mural do Programa 

http://www.ppge.uefs.br/
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6) Período de recursos dia 19/12 até às 17 horas. Resultado dos recursos dia 

20/12/2018. 

 

IV. DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

1) A concessão de bolsas de estudo será feita em consonância com os requisitos 

estabelecidos pelas Agências de Fomento (CAPES/ CNPq/FAPESB), conforme 

critérios divulgados nos sites; 

2) A bolsa será implementada, conforme o calendário das agências de fomento e após 

a entrega da ata de seleção de bolsistas 2019 à Pró-reitora de Pesquisa e Pós-

graduação (PPPG) da UEFS, para posterior conferência da documentação e 

cadastramento dos bolsistas no sistema
1
.  A bolsa entrará em vigor de acordo com o 

calendário de implementação das agências e terá duração de 01 (um) ano, podendo 

ser renovada por mais 1 (um), ou até que o/a estudante defenda sua dissertação, 

dentro do prazo regular, desde que os discentes selecionados continuem respeitando 

os requisitos estabelecidos pelas Agências de Fomento (CAPES / CNPq/FAPESB); 

                                                             

1 Conforme notícia na página da CAPES, a partir de dezembro 2016 todos os bolsistas atuais e futuros 

da CAPES deverão estar regulares junto ao Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor 
público federal (Cadin). Para evitar qualquer problema com o pagamento de bolsas, é importante que 
todos os beneficiários de bolsas CAPES (mestrado, doutorado, pós doutorado) verifiquem sua situação 

no cadastro. 
 Cabe ao bolsista acessar a página do Cadin e verificar sua situação, conforme instruções: Para saber 

como consultar seus dados diretamente no Banco Central, acesse "Serviços ao cidadão > Cadastros e 

sistemas de informação> Cadin: Formulários e orientações para acesso aos relatórios individuais no 

Banco Central http://www.bcb.gov.br/…/portal Cida…/cadsis/dadosCadastro.asp. No link acima, 

aparece a frase abaixo. Você deve clicar no link em destaque:" Para obter informações sobre o acesso e 

credenciamento on-line, consulte a página de credenciamento de usuário especial." Ao clicar, será 

aberta uma página intitulada "Usuário Especial". Você deve clicar no ícone "Autocredenciamento (via 

internet banking)". Siga as instruções e faça sua senha de acesso. De posse da senha, acesse 

https://www3.bcb.gov.br /sisbacenweb/Se ainda tiver dificuldades mesmo ao fazer esses procedimentos, 

peço que entre em contato diretamente com o Banco Central:http://www.bcb.gov.br 

/pre/portalCidadao/bcb/atendim ento.asp. 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Fpre%2FportalCidadao%2Fcadsis%2FdadosCadastro.asp&h=oAQF0Qs5pAQHvgFVFtuohBkgVQ_4VgXQtiLkzJOrtuRH5oA&enc=AZOmCP5Pb5fSoGaxIGB7t_VSbQeush56kC7CXG3Ds2xfXtGZvb1jtg-z2yzaIJpVi0NMuuWL7lcS4kkh1MZrIng6Xr5Gh0Yshm6d3gJ-VN4ydSb9xtJXVj8MHf7ofKlebjW2LTZavMBW6jP4ALSQma3D4L2dWTvrXIkT3LJtc2ZUbxc7-iTqaHPgVIL59SVde-0&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww3.bcb.gov.br%2Fsisbacenweb%2F&h=HAQFr7-3aAQHK-Twgqr4VxnmiwaK0pzFW1MVPNQZ9E8aV7w&enc=AZMsg72t8GZ494PMkGrZT9rSAHTM4BHbWifiKW_cbF--0gFCTW0rjvsdYtb0FkQyxXS1OMUpU3l-GWzHgKxMKpsuqisRDPIJa_RpLNWYVejRkdB8nVV9SGfEHw0lEW8aA25u2ZSHxI0FDbEJphlU9LqzTBd00ZaP-IE8uH8v6AsBLHDzqVzyA1M2CSvTd8eKyc8&s=1
http://www.bcb.gov.br/pre/portalCidadao/bcb/atendimento.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/portalCidadao/bcb/atendimento.asp
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3) Candidatos(as) beneficiados(as) pela bolsa FAPESB deverão seguir as instruções 

relativas ao cadastramento no Sistema SEI, na condição de usuário externo. Como 

se cadastrar: 1- Acessar o Portal SEI! Bahia 

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_ 

logar&id_orgao_acesso_externo=0 Preencher o formulário de cadastro de usuário 

externo.  

 

V - DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA BOLSA 

 

1) São requisitos para a manutenção da bolsa:  

1.1.) comprovar desempenho acadêmico satisfatório, atestado pelo orientador, por meio 

dos formulários de Pesquisa Orientada; 

1.2.) apresentar semestralmente relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, de 

acordo com formulário divulgado pelas agências de fomento (FAPESB/CAPES), 

acompanhado de parecer circunstanciado do orientador, de acordo com calendário 

estabelecido pela Comissão de Bolsas;  

1.3.)  integrar-se às atividades acadêmicas promovidas pelo Programa. 

1.4.) defender dissertação ou tese nos prazos estabelecidos pelas agências de fomento e 

pelas normas do Programa de Pós-graduação; 

 

2) Perderá a bolsa o(a) discente que descumprir as regras estabelecidas neste Edital, as 

determinações das Agências de Fomento (CAPES / CNPq/FAPESB); ou as estabelecidas 

pelo Colegiado de Curso. 

Feira de Santana, 10 de dezembro de 2018. 

 

Antonia Almeida Silva 

Coordenadora do Programa de Pós graduação em Educação 

 

 

 


